
REFERAT STYREMØTE – EIGERSUND IDRETTSRÅD 
 

Dato/tid:  2. mars 2011 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Pete Seglem, Siv Slettebø, Lillian Løyning, Sverre Tengesdal, Tommy Feyling Nilson, Kenneth 

Pedersen. Terje Vanglo var gjest fra valgkomiteen. 
Referent: Sem Hadland 
Forfall: Frank Nomell, Svein Erling Jensen, Marianne Løvold 
 

 Ansvar/Avgjørelse 
Godkjenning av referat sist styremøte. Referat fra 1. februar godkjent. Alle 
Årsmøte 
Møtet skal være på Grand Hotell den 18. mars klokken 18:00. Idrettsrådet samt Terje 
Vanglo møter senest 17:30 for å gjøre i stand i forkant. 

- Sem må huske å ta med blanke fullmakskjema 
- Kenneth har bestilt rom på hotellet. 
- Terje vanglo stiller seg til rådighet som styreleder på årsmøtet. 
- Svein Erling var ikke tilstede på møtet så det er usikkert om han har ferdig 

registreringen i Brønnøysund. 
- Idrettsrådet ønsker at det forran hvert møte blir presentasjon av en av de lokale 

klubbene. Dette bør en si på årsmøtet. 
- Sem setter opp sakslisten for årsmøtet og legge denne ut på internett. Skaara 

rideklubb har spurt etter denne og får beskjed hvor den kan lastes ned. 
- Kenneth tar kontakt med Dalane Tidende i forkant av årsmøtet for å få omtale i 

avisen. 
- Idrettsrådets pris er en årlig pris som deles ut til en person innen idretten som 

fortjener en ekstra heder. Sverre og Lillian var inhabile i denne saken og trakk seg 
tilbake. Valget av vinneren var enstemmig. 

Alle 

Eventuelt 
- Kenneth representerer idrettsrådet på 50-årsfesten for Eiger. Pete vil også være 

tilstede og overekke en gave fra idrettsrådet. Mulig at også Marianne blir med. 
- Idrettsrådet er ikke lenger med i SLT som er et rusforebyggende tiltak for 

ungdom. Omorganisering innen SLT gjør at idrettsrådet nå går ut. 
- Idrettsrådet har fått tilsendt kommuneplanens arealdel til høring og ettersyn. 

Spesielt arealdelen av denne er aktuell å komme med innspill til for oss.  

 

Merknader 
• Kenneth deltok på første del av møtet, deretter tok Pete Seglem over som 

møteleder 
•  

 

 

 
  
Egersund 4. mars 2011 
Sem Hadland – ref. 


